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ধভমীয় যোজননত ক দরগুলরোয ভীল দযদভোখো আফোন 

‘গণ ন্ত্র ভুতরভলদয মো তিতনলয় তনর...’ 

 

তি ীয় ফম  

ত োভযো আল্লোয োোমযকোযী ! 

উস্তোদ উোভো ভোভুদ োতপমোহুল্লো 
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ِحْیمِ  ْحٰمِه الرَّ  بِْسِم ّللّاِ الرَّ

 واىصيىة واىسالً عيى رسىىه اىنزيٌ. أٍا بعذ... .اىحَذ هلل رب اىعاىَيِ

োভদ  োরোল য য-  

োতকস্তোলন ফফোয  আভোয িীন তিয় ভুতরভ বোইলয়যো! 

আোরোভু আরোইকুভ য়ো যোভো ুল্লোত য়ো ফোযোকো ু।  

িথভ লফম আলরোচনো কযো লয়তির তম, ফ মভোলন আভোলদয তিয় ভো ৃবূতভল  (োতকস্তোলন) 

আল্লোয িীন চূড়োন্ত ংকটভয় অফস্থোয় যলয়লি।  োিোড়ো  এখোনকোয ধভমীয় যোজনীত য োলথ 

মৃ্পক্ত আভোলদয িীতন বোইলয়যো ধভমীন োয তফরুলে ফোাঁধ য়োয তযফল ম স্বয়ং  োযোই  োয 

তরোল  তবল চলরলিন এফং িীতন যোজননত ক দরগুলরো ফোত রলদয তফজয়  ক্ষভ োয়নলক 

ইচ্ছোয় ফো অতনচ্ছোয়, তজলন ফো নো তজলন গ্রন কলয তনলয়লিন। োোোত এ তফলয়তট আযজ 

কলযতিরোভ তম, এ যকভ তযতস্থত  ৃতি য়োয ভূর কোযণগুলরো ফতযোগ  নয় ফযং 

অবযন্তযীণ। ফ মভোন লফম তই কোযণগুলরোয ভধয তথলক গুরুত্বূণম একতট তভৌতরক কোযণ 

‘গণ ন্ত্র’ তনলয় আজ আনোলদয োভলন আলরোচনো কযফ ইনোআল্লো।  

তিয় বোই  ফনু্ধগণ! 

োয় আপলো! গণ লন্ত্রয অতনি ো মতদ শুধু এটোই   তম, এয িোযো ইরোলভয তফজয় অজমন 

কযো ম্ভফ নো,  োলর এই তফলয় তনলয় আভযো এ  ভোথো ঘোভো োভ নো। তকন্তু তফলয়তট এভন 

নয়! ফযং ফোস্তফ ো লচ্ছ: গণ োতন্ত্রক ন্থোয় ইরোভ কখলনোই তফজয় রোব কযল  োযলফ নো। 
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আয এই ফোস্তফ োলক তকফর তকোন অন্ধ তরোলকয লক্ষই অস্বীকোয কযো ম্ভফ। োতকস্তোন, 

তভয, আর-জোমোলয়য,  ুযস্ক, ত উতনতয়ো িবৃত  তদগুলরোই নয় ফযং ুলযো ইরোভী তফশ্ব 

এয ফোস্তফ োক্ষী।  লফ তম কথো ফরো িলয়োজন, অনুবূত  জোগোলনোয জনয তম কথো ফরো উতচ  

এফং মোয জনয আভযো আনোলদয তনকট ো  তজোড় কলয তনলফদন কতয;  ো লরো- আল্লোয 

য়োলস্ত আনোযো এই থ(গণ ন্ত্র)তযোয করুন। তকননো, িীলনয ধোযক-ফোকযো মখন এই 

লথ ো ফোড়োন,  খন িীনলক তফজয়ী কযো ত ো অলনক লযয কথো, স্বয়ং  োলদয িীন ংকোয 

ভলধয লড় মোয়। এই লথ চরোয িোযো িীলনয উন্নত  োধন কযো ত ো অম্ভফ, তকন্তু এয িোযো 

স্বয়ং িীলনয ধোযক-ফোকযো ধভমীন ো িচোয-িোলযয উলল্লখলমোগয কোযণ তোলফ তযগতণ  

ন।  োলদয কোযলণ কোতপযলদয তক্ত-োভথম তফলড় মোয় এফং অৎ কভমকোলেয উন্নত  োতধ  

য়। 

এই গণ োতন্ত্রক যোজনীত য য় োনী তদকটো লরো: যয়ীবোলফ োরনীয় আফযকীয় আভর 

এফং িীতন দোতয়ত্ব োরন কযোটো  োলদয(ধভমীয় যোজনীত তফদলদয) জনয তফোঝো লয় দোাঁড়োয়। মো 

তথলক ভুক্ত ল  োযোয ভলধযই িীলনয ধোযক-ফোকযো  োলদয যোজননত ক পর ো তদখল  

োয়! 

আভোয তিয় বোইলয়যো! 

ফোত রলক তযোয কযো, ফোত রলক ফোত র ফরো এফং ফোত রলদয তফলযোতধ ো কযো তইোলথ 

অৎকোজলক িকোযবোলফ অৎ ফরো, মোযো এই ভস্ত অৎকোলজয িচোয-িোয কলয, োলদয 

তথলক ম্পকমীন োয তঘোলণো তদয়ো এফং  োলদয লথ ফোাঁধো লয় দোাঁড়োলনো এফ কোজ কর 
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ভুরভোলনয উয যয়ীবোলফ অতযোমম। োোোত  ো কর িীনী জোভো’আ  িত ষ্ঠোয 

িকৃ  উলেয ফলট। তকন্তু আতন তনফমোচনতবতিক যোজনীত য পরোপর তদখুন। এয ুলযো 

ইত ো োক্ষী তম, গণ ন্ত্র করযোণ ফো অকরযোণ,  য ফো তভথযো, ফনু্ধত্ব ফো ক্র োয ভোকোতি 

নয়। ফযং গণ োতন্ত্রক যোজনীত ল  ফনু্ধত্ব  ক্র োয ভোকোতি তিক কলয তদয় স্বোথম। এ 

কোযলণই িীলনয ধোযক-ফোকযো মখন এই ভয়দোলন অফ ীণম ন,  খন জুরুভ, তনরমজ্জ ো, 

অৎকোজ এফং কুপযী ভ ফোলদয ভ  অতনি ো িচোয-িোযকোযীলদযলক িত   কযো ত ো 

লযয কথো, তই অফস্থোয তিতক্ষল  এ কর পযোোদলক পযোোদ ফলর আখযোতয়  কযোটো 

 োলদয আয়লত্ব থোলক নো। ফযং এই পযোোদগুলরো যক্ষো কযো তমল ু  োলদয যোজনীত য তক্ষলে 

িলয়োজন য়,  োই  োযো  োলদয(অতনি ো িচোয-িোযকোযীগণ)লক ন্তুি যোখো তনলজলদয 

রক্ষয-উলেয তোলফ তস্থয কলয তনয়। 

তিয় বোইলয়যো আভোয! 

আনোযো জোলনন তম, ইরোভ  কুপলযয ংঘো  তচযন্তন।  

ভোয আল্লো যোবু্বর ইজ্জ  তফে কুযআলন ইযোদ কলযলিন- 

َُ  َولَ { ٌ   يََزاىُى ٌ   َحتَّى يُقَاتِيُىَُّن ِ   يَُزدُّوُم ٌ   َع ُِ  ِديُِْن تََطاُعىا إِ  )712:اىبقزة سىرة(.}اس 

‚ োযো ফমদো ত োভোলদয তফরুলে মুে কযল  থোকলফ তম মমন্ত ত োভোলদযলক ত োভোলদয িীন 

তথলক তপতযলয় নো তদলফ, মতদ  োযো ক্ষভ য়।‛  

(ূযো ফোকোযো-২১৭) 
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ু যোং কোতপযযো আভোলদয তফরুলে  োলদয মুে তই ভয় মমন্ত চোরু যোখলফ ম ক্ষন নো 

 োযো ভুরভোনলদযলক  োলদয িীন তথলক তপতযলয় নো তদলফ। ফ মভোলন শুধু আলভতযকো  

তিভোযো নয় ফযং কর কুপয তফশ্ব ভুরভোনলদয তফরুলে এই মুলে তরপ্ত আলি। োথমকয শুধু 

এ টুকু তম, ফ মভোলন খৃি ধলভময তদলক ফো অনয তকোন ন ুন ধলভময তদলক দোয়ো  তদয়ো য় 

নো, ফযং োধোযণবোলফ কর ভুরভোনলক এফং তফললবোলফ িীতন বোইলদযলক মোয তদলক 

আফোন কলয থোলক,  ো লরো: গণ লন্ত্রয নদমভোল  িলফ কযোয দোয়ো । মখন িীলনয 

ধোযক-ফোকলদযলক গণ লন্ত্রয নদমভোল  িলফলয কযোল  োযলফ,  খন-ই তকফর আল্লো 

 ো‘আরোয দুভন কোতপযলদয এই কর তন োলদয তচলিয তস্থয ো তপলয আল। এ কোযলণই 

ত ো কোর-ন্ধযো ফমদো গণ লন্ত্রয তদলক তকফর আফোন কযো লয় থোলক। আলভতযকোন 

তিতলেন্ট তনক্সন ফলরতিলরন তম, আলভতযকোয ক্ষ তথলক ভগ্র তফশ্বফোীয জনয একতটই 

ফো মো, আয এটোয জনযই ত রড়োই কলয;  োয একটো লরো: গণ ন্ত্র আয অনযতট 

লরো: ুাঁতজফোদ (ুদী ফযফস্থোনো)। 

োম্প্রত ক ভলয় ভুজোতদীলনয কোলি বফতশ্বক কোতপযলদয এই একতটই দোতফ তম, ত োভযো 

গণ লন্ত্র অংগ্রন কয! এলক্ষলে ত োভযো তম তকোনবোলফ অংগ্রন কয নো তকন  োল  তকোন 

ভযো তনই। চোই িীনদোতযয োলথ অংগ্রন কয ফো ফদিীতনয োলথ অংগ্রন কয। এফ 

তকিুই তভলন তনয়ো লফ। ইরোভ তনলয় অংগ্রন কযল  চো? যীয়ল য কথো ফরল  চো? 

 োলর তকোন ভযো তনই।  থোত ত োভযো গণ লন্ত্র অংগ্রন কয! দোাঁতড়, োগতড়, নোভোম  

তযোমো ফতকিুই এখোলন োরন কযল  োযলফ। ু যোং শুধুভোে একফোয গণ োতন্ত্রক যোজনীত য 
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ভয়দোলন অফ ীণম !... মতদ একফোয আনোযো এই ভয়দোলন অফ ীণম লয় মোন,  োলর 

আনোলদয তফরুলে কর অতবলমোগ-অনুলমোগ তল লয় মোলফ।  খন আনোলদয আয তকোন 

ধযলণয তলযোনী থোকলফ নো। টোলগমটকৃ  তচতিৃ  ফযতক্তলদয  োতরকো তথলক আনোলদয নোভ 

ফোদ তদলয় তদয়ো লফ। জোত ংঘ ক ৃমক োোলমযয ফন্ধ দযজো আনোলদয জনয খুলর তদয়ো 

লফ। লফমোতয আনোলদয তথলক ফ ধযলণয ফোধযফোধক ো  ুলর তনয়ো লফ। আপগোতনস্তোন,1 

তপতরতস্তন, ইলয়লভন, তোভোতরয়ো  ভোতর কর স্থোলনয ভুজোতদীলনয তদলক আতন একটু 

রক্ষ করুন!  োল  তদখল  োলফন তম, কর স্থোলনয ভুজোতদীলনয তনকট  োলদয এই একতটই 

দোতফ। ( ো লরো-ত োভযো গণ লন্ত্র অংগ্রন কয।) 

                                                             
1 আপগোতনস্তোন লরো তই তদ, তমখোলন আভীরুর ভুতভনীন তভোল্লো ভুোম্মোদ ভয যোতভোহুল্লোয তজোদী 
কোলপরোয নোভ গ  ত ন দক ধলয ইরোভী ইত োলয একতট তোনোরী অধযোয় লয় তরতফে যলয়লি। 
োোোত  োলরফোন ভুজোতদীনযো যয়ী দোয়ো   তজোলদয লথ দ্রু  তফজয়  োপরয রোলব দুদমোন্ত 
মোেো কলয চরলিন। অনযতদলক অত  দুুঃলখয তফলয় তফদযভোন যলয়লি,  ো লরো তকিু ভোনুল দ  
ম্মোলনয তভো এফং িকোয-অিকোয অনযোনয ফযোতধয কোযলণ পযম তজোলদয তক্ষলে দৃপদ থোকোয 
তনয়োভ  তথলক ফতি  লচ্ছ এফং ফ মভোলন তই দূবমোগোযো গণ লন্ত্রয নদমভোল  ত   লয় আলভতযকোয 
লন্তোলরোলবয আোয় ভোন আল্লো যোবু্বর আরোভীলনয অলন্তোল রোলবয কোযণ তোলফ তফলফতচ  
লয়লিন।(িকো থোলক তম, ভোন আল্লো যোবু্বর আরোভীলনয লন্তোল   োাঁয দুভলনয লন্তোল তকোন 
এক লথ একই লে অজমন কযো কখলনোই ম্ভফ নয়!) গুরফুেীন তকভত য়োলয উদোোযণ আনোলদয 
োভলন যলয়লি।  ত তন মখন ‘তজোদী পয’ ভোপ্ত কলয আলভতযকোন তভে তেলভোক্রযোতটক তলেলভ 
তমোগদোন কযলরন,  খন তকবোলফ আলভতযকোয (দখরকৃ ) কোফুলর  োলক রোর গোতরচোয় ‘আপগোনী’ 
স্বোগ ভ জোনোলনো য় এফং তকবোলফ আল্লোয দুভন কুপযী তফলশ্বয কর তন োযো  োলক ‚ ত তন এখন 
আভোলদয দুভন নন‛ ভলভম নদ িদোন কলযন...ভোন আল্লো  ো‘আরো তমন আভোলদয কলরয তনক 
আভরগুলরোলক তফনি য়ো তথলক যক্ষো কলযন এফং খোত ভো তফর খোইলযয তনয়োভ  তথলক ফতি  নো 
কলযন। আভীন। 
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এখন কথো লচ্ছ: এই গণ লন্ত্রয ভোলঝ এভন তক তফলয় আলি? মোয কোযলণ ‚ইরোভী 

গণ ন্ত্র‛ এয বফতশ্বক তন োলক বফতশ্বক কোতপযলদয বোর রোলগ,  োলক িন্দ কলয?! ভলন 

করুন এখনকোয  থোকতথ  ইরোভী গন লন্ত্র ইরোভ, তনযোিো, নযোয়যোয়ণ ো  ইনোপ 

িত ষ্ঠো কর ধযলনয করযোণ তফদযভোন থোকলর  ো কোতপযলদয িলন্দয। আপগোতনস্তোলন 

ইভোযল  ইরোভী তফদযভোন থোকোফস্থোয় এই করযোণগুলরো তফদযভোন তির, তকন্তু তখোলন গণ ন্ত্র 

তির নো ।  োই কুপপোযলদয দর এই কর করযোণলক গ্রন কলয তনয় নোই।  োলর এয ভূর 

কোযণ কী, এয তনগুড় যয কী?! তম কোযলণ আভোলদয িীনদোয বোইলদয গণ োতন্ত্রক যোজনীত  

 ধভমীনলদয গণ োতন্ত্রক যোজনীত য ভোলঝ তকোন োথমকয ফোতক তনই? তক তই উোদোন?! মোয 

কোযলণ এই লথ করযোণ তস্থতভ  লয় মোয় আয অকরযোলণয তক্তভিো ফৃতে োয়।  

ভু োযোভ বোইলয়যো আভোয! 

 োলর আনোযো  োয িকৃ  কোযণ শুনুন! ইরোভ তক্ত িলয়োগ কলয ৎকোলজয আলদ  

অৎকোলজয তনললধ িদোলনয তক্ষো তদয়।  োিোড়ো ইরোলভ ৎকোলজয আলদ  

অৎকোলজয তনললধ িদোন কযো পযম। তকন্তু গণ লন্ত্র তমল ু অৎকোজ, তনোংযোকোজ স্বীয় 

অফস্থোয় ফোর থোকো,  োয িচোয-িোয য়ো, এটো অৎকোলজয গণ োতন্ত্রক অতধকোয। 

তকননো, গণ লন্ত্রয তভৌতরক নীত ই লচ্ছ: Book For Book এফং Tv Channel For Tv 

Channel অথমোৎ ফইলক  োয আন অফস্থোয় এফং তটতব চযোলনরলক  োয আন অফস্থোয় 

তিলড় তদল  লফ।   োই এখন মতদ তকউ খুফ অশ্লীর ফই তরলখ,  োলর  োলক তরখল  দো, 

এই ফইলক িচোয-িোয ল  দো। মতদ ত োভোয কোলি অশ্লীর ভলন য়  োলর  ুতভ এই ফই 
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লড়ো নো।  োয তচলয় মতদ আলযো তফী খোযো রোলগ,  োলর  ুতভ এই ফইলয়য তযফল ম 

আলযকতট বোর ফই তরলখ তপর। অথফো ধরুন: তকউ খুফ অশ্লীর তটতব চযোলনর খুরর, তমখোলন 

চূড়োন্ত মমোলয়য অশ্লীর দৃয তদখোলনো য় ফো  োল  কুপযী ভ ফোদ িড়োলনো য়,  োলর 

 োল  তকোন ভযো তনই। আতন তই চযোলনর তদখলফন নো, এটো িোড়ো অনযোনয চযোলনর ত ো 

আলযো অলনক আলি, আতন তগুলরোয ভধয তথলক বোলরো চযোলনরগুলরো তদখুন। এযলয মতদ 

আনোয তফী কি রোলগ এফং আনোয ক্ষভ ো আলি,  োলর আতন একতট বোলরো 

চযোলনর খুরুন... তকন্তু আতন এই অশ্লীর চযোলনরলক তক্ত িলয়োগ কলয ফন্ধ কলয তদলফন, এটো 

আনোয জনয বফধ লফ নো। আইন এটোলক অনুলভোদন কযলফ নো!  ো এই জনয তম, ত মো 

তকিুই কযলফ এটো  োয গণ োতন্ত্রক অতধকোয। এটোই লচ্ছ গণ লন্ত্রয আর রু, তমখোলন 

তফে ভোনুললক অতফে ো ফযদো  কযল  য়। আয এটো ত ো িকোয তফলয় তম, অফললল 

এই অতফে োই িচোয-িোয রোব কলয থোলক।  োিোড়ো দুগমন্ধমুক্ত অতফে স্থোলন তফে 

ভোনুল ক ক্ষণ থোকল  োলয? এটোই লচ্ছ গণ লন্ত্রয আর রু, তমখোলন অকরযোলণয োভলন 

করযোলণয ো লক মূ্পণমরূল তফাঁলধ তদয়ো য়! অথচ ইরোভ মূ্পণম  োয তফযী । কোযণ, 

ইরোভ  ভোজলক তফে যোখোয উয  োতগদ িদোন কলয। তকননো, ফযতক্ত  ভোজ কলরয 

দোতয়ত্ব লরো:  োযো অৎকলভময যোস্তো িত লযোধ কযলফ এফং অশ্লীর ো  তনোংযোভী মোযো 

িচোয-িোয কলয  োলদযলক িত   কযলফ। 
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তিয় বোই  ফনু্ধগণ! 

অ ুঃয গুরুত্বূণম  তভৌতরক কথো লচ্ছ: গণ ন্ত্র োিোল যয তোক ফো িোলচযয তোক, 

োতকস্তোলনয তোক ফো তনু্দস্থোলনয তোক;  োয তভরুদে  তকন্দ্র তকন্তু কখলনো আল্লো 

 ো‘আরোয ইফোদ -ফলন্দগী কযো নয়, নয় আল্লো  ো‘আরোয তগোরোভী কযো। ফযং  ো লচ্ছ: 

 োাঁয তফে ত্ত্বোয তগোরোভীয স্থলর ভোনুললয তগোরোভী কযো। এখোলন কর তচিো-িলচিোয ভূর 

রক্ষয লয় থোলক ি োোরী তেনীয অতবরোলগুলরো ূযণ কযো। এক কথোয় গণ ন্ত্র লরো: 

االاالوسان الالہ  অথমোৎ ‘ভোনুল িোড়ো তকোন ভোফুদ নোই’ এয ফোস্তফ নভুনো। তকননো, এখোলন 

ভোনুলরূী য় োনলদয অতবরোল  কোভনোয ইফোদ  কযো য়। অথচ ইরোলভয ভূর 

ভভমফোণীই লচ্ছ: ভোনুল মূ্পণমবোলফ ভোন আল্লো  ো‘আরোয োভলন ঝুাঁলক মোলফ, আত্মভমন 

কযলফ। এই কোতরভো االہللا الالہ  তই কর ইচ্ছো এফং তই কর অতবরোল তথলক তফয  

থোকোয য়োদো, মো আল্লো ুফোনোহু  ো‘আরোয অিন্দ।  

ভোন আল্লো  ো‘আরো তফে কুযআনুর কোযীলভ ইযোদ কলযলিন- 

 ُِ َ ٌ   َوأ نُ ٌ   اح  ا بَي َُْه ََ ّ َزهَ  بِ َ ُ  أ َّبِع   َولَ  ّللاَّ ٌ   تَت َىاَءهُ ٌ   أَه  ُه ذَر  ُ   َواح  َ ِ   يَف تُِْىكَ  أ ا بَع ِط  عَ ّ َزهَ  ٍَ َ ُ  أ  .إِىَي لَ  ّللاَّ

‚আল্লো মো অফ ীণম কলযলিন  দনুমোয়ী  োলদয ভোলঝ তফচোয তনষ্পতি কয।  োলদয তখয়োর-

খুীয অনুযণ কলযো নো(অথমোৎ  োলদয অতবরোল এফং নোজোলয়জ আকলমলণয িত  ঝুাঁলক তম 

নো)এফং  োলদয ম্বলন্ধ  কম , মোল  আল্লো মো ত োভোয িত  অফ ীণম কলযলিন,  োযো 

 োয তকিু ল  ত োভোলক তফচুয  নো কলয।‛(ূযো ভোলয়দো-৪৯) 



 

 

 

 ত োভযো আল্লোয োোমযকোযী  

11 

ভু োযোভ বোইলয়যো আভোয! 

এটোই লচ্ছ ইরোলভয আররূ। এটোই লচ্ছ আল্লোয িীলনয িকৃ  স্বরূ। তমখোলন আল্লো 

 ো‘য়োরোয তফধোনোফরীয তক্ষলে অজ্ঞ তরোক  ংকীণমভনো ভোনুললদয নোজোলয়জ অতবরোললয 

উয উৎতগম  য়ো মোয় নো ফযং কর অতবরোল ভোনুললয খোতরক-ৃতিক মো আল্লো 

ুফোনোহু য়ো  ো‘য়োরোয তই তফে িীলনয অনুগোভী লয় থোলক; তম িীন শুধুভোে িজ্ঞো  

উকোয দোন কলয থোলক। এ কর আভোনী তদোয়োল য তফযীল  গণ ন্ত্র তঘোলণো কলয 

থোলক তম, ভোনুললদয তফলয়োফরী  োলদয ভতজম তভো োলফক তযচোরনো কয।  োলদয কর বফধ-

অনফধ অতবরোললয অনুগোভী  এফং ফমদো  কম োয োলথ তখয়োর যোখ মোল   োলদয তকোন 

চোতদোয তফলযোতধ ো কযো নো য়, মোয কোযলণ  োযো অন্তুি লয় মোয়! তফলয়টো তকভন জোতন 

এভন লয় তগর তম, আল্লো  ো‘আরো অন্তুি লর তোক তকন্তু  োযো(জনগণ) মোল  অন্তুি নো 

য়!! (নোউমুতফল্লো তভন মোতরক) 

তিয় বোইলয়যো আভোয! 

আনোযো তনফমোচলন তদলখলিন তম,  োয রক্ষয-উলেয  টোলগমট তক তির? োধোযণ জনগণলক 

অৎকোজ তথলক তফয  যোখো তক  োয উলেয তির?  োলদযলক ৎকোলজয তদলক আফোন 

কযো এফং ৎকোলজয যক্ষনোলফক্ষলনয তনতভলি উৎতগম  য়োয জনয িস্তু  কযো তক উলেয 

তির? নোতক বোর-ভন্দ োথমকয কযো ফযত লযলকই বোর-ভন্দ কর ধযলনয তরোকলদযলক ন্তুি 

কযো এফং  োলদয লমোতগ ো োতর কযোয জনযই এখোলন কর িয়ো ফযয় কযো লয়লি? 
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ভু োযোভ বোইলয়যো আভোয! 

ভোন যোবু্বর আরোভীলনয তঘোলণো লরো- ِ  إاِلَّ  اْلُحْكمُ  إِنِ  لِِلَّ  অথমোৎ আলদ  আইন একভোে 

আল্লোয চরলফ। তকন্তু এয তফযীল  গণ ন্ত্র তঘোলণো কলযলি তম, للشعب إاِلَّ  الحکم ان  অথমোৎ 

আলদ ফো আইন শুধুভোে জনগলণয চরলফ! গণ ন্ত্র ফলর: People are the supreme 

power অথমোৎ জনগলণয অতবরোল  ইচ্ছো অনুমোয়ী োন চরলফ! অতধকোং জনগলণয 

অতবরোল  ইচ্ছো অনুমোয়ী চরলফ, মোলদয (জনগলণয) যর োয অফস্থো লরো: তম ফযতক্ত 

ফলচলয় তফী বোরবোলফ জোতরয়োত  কযল  োযলফ;  োযো  োয তিলনই িুলট চরলফ। অথচ 

আল্লো যোবু্বর আরোভীন  োলদয অতধকোং তরোকলদয ফযোোলয ইযোদ কলযলিন-  

 

  ُ ثَزَ  تُِطع   َوإِ ِ   أَم  ِض  فِي ٍَ َر  ِ   يُِضيُّىكَ  اْل  ِ  َسبِيوِ  َع ُ   ّللاَّ َُ  إِ َّبِعُى َِّ  إِلَّ  يَت ُ   اىظَّ ٌ   َوإِ َُ  إِلَّ  هُ ُزُصى  .يَخ 

‚মতদ  ুতভ দুতনয়োয অতধকোং তরোলকয কথোভ  চর,  লফ  োযো ত োভোলক আল্লোয থ ল  

তফচুয  কযলফ।( ো এই জলনয তম)  োযো ত ো শুধু অনুভোলনয অনুযণ কলয; আয  োযো শুধু 

অনুভোনতবতিক কথো ফলর।‛  

(ূযো আন‘আভ-১১৬) 

এখন আতন মতদ একরক্ষ ফোয ংতফধোলন আল্লোয োতকতভয়যো   থো হুকুভল য একতট ধোযো 

তরলখ তদন ফো একরক্ষ ফোয এই নোোক গণ লন্ত্রয োলথ ইরোভী হুকুভল য আদোন-িদোন 

শুরু কলয তদন,  োলর ফোস্তলফ এটো তকভন লফ?  খন কোয তফধোনুয়োয়ী পোয়োরো কযো লফ? 
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দুইতটয ভোলঝ তকোন পোয়োরোগুলরোয এলককতট ধোযোলক দরীর তোলফ ত কযো লফ? দরীর 

তোলফ ত কযোয ভ  ভমমোদো আল্লোয নোতমরকৃ  যীয়োয আলি তক? নো,  োলদয কোলি 

তনই!  ো শুধু কত য় তই কর তরোকলদয জনয-ই, মোযো বীত  িদমন, ধোন্ধোফোতজ  

তধোাঁকোফোতজয ভোধযলভ তনলজই তনলজলক জনগলণয িত তনতধ তোলফ দোতফ কলয এফং  থোকতথ  

জনগলণয এই িত তনতধ মখন তনফমোতচ  ন,  খন  োয অতবরোলগুলরোই গণ লন্ত্রয ‘তফে’ 

আইন তললফ িরণয়ন কলয থোলক! 

অ ুঃয তিয় বোইলয়যো!  

এখোলন আলযকতট তফললয়য তদলক  ীক্ষ্ণ দৃতি তদয়ো িলয়োজন।  ো লরো: গণ ন্ত্রলক রক্ষ রক্ষ 

জন োয োন ফরো য়, অথচ কক্ষলনো এটো জনগলণয োন নয়, ফযং ফোস্তফ ো লচ্ছ: 

গণ ন্ত্র ঐ ভস্ত তরোকলদয ক্ষভ োয নোভ, মো জনগণলক ক্ষভ ো, তভথযো  ি োযণোয ভোধযলভ 

থভ্রি কলয তদয়। আতন োতকস্তোলন তদখুন! এ ভস্ত ক্ষভ ো িীলনয দুভন তনোফোতনী 

এফং ধভমীন তভতেয়োয ধনী তরোকলদয োল  তফদযভোন যলয়লি। তনোফোতনীয অলেয তক্ত আয 

তভতেয়োয তভথযোচোয  জোদুয ভ  ক্ষভ ো থোকোয দরুন এই উবয়তট জনগণলক কোফু কলয 

তপলর।  োই এলম্বতরল  মতদ তকোন তট োয়ো মোয়, ক্ষভ োয িোোলদয স্বোদ মতদ তকিু 

তদলনয জনয তবোগ কযল  য় অথফো মতদ কভলক্ষ ক্ষভ োয ভনলদ থোকল  য়,  োলর 

তনোফোতনী   তভতেয়োলক ন্তুি যোখো জরুযী। আজ আনোলদয োভলন এফ তকিুই তফদযভোন 

যলয়লি। িধোনভন্ত্রী তক লয়লিন? তকবোলফ লয়লিন? তনোফোতনীয অে আয তভতেয়োয জোদুয 

ভ  ক্ষভ ো ফয ী  এই নোটযভি োজোলনো তক ম্ভযয তির? এই ফোস্তফ ো ফুঝোয য; 
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ম্প্রত  োতকস্তোলন আভোলদয যোজননত ক িীতন বোইলয়যো তনোফোতনী  ধভমতনযলক্ষ 

তভতেয়োলক ন্তুি যোখোলক তনলজলদয রক্ষয-উলেয তস্থয কলয তনলয়লিন। আয এ কোযলণই 

তনোফোতনীয তনরমজ্জ অ যোচোয, ইরোভী যীয়োয োলথ  োলদয ক্র োয িচে মুেলক্ষে 

অথফো ধভমতনযলক্ষ তভতেয়োয তনরমজ্জ ো  ইরোলভয তফরুলে আক্রভলণয তক্ষে কর 

তক্ষে তফদযভোন থোকোয য আভোলদয যোজননত ক িীতন বোইলয়যো এই তেণীয তরোকগুতরয 

োলথ  োলদয ন্তুতিয ফতিমকো কযল  তদখো মোয়! 

তিয় বোইলয়যো! 

ম্প্রত  োতকস্তোলন ধভমতনযলক্ষফোদীযো ইরোভী জীফনোচোযলক  োয তগোাঁড়ো তথলক উলড় 

তপরলি এফং ইরোলভয উয কর তদক তথলক আক্রভণ কলয মোলচ্ছ তকন্তু  োলদয মু্মলখ 

আভোলদয যোজননত ক িীতন বোইলয়যো ভোথোন  অফস্থোয় তনলজলদয তযচ্ছন্ন ো ত কযলি! 

 োযো ঐ ভস্ত ধভমীনলদয োভলন এভনবোলফ উজয-আতি ত কলয থোলক তম, নোউমুতফল্লো 

 োলদয এই িীনদোযীয তযচয় তমন ভোযোত্মক অযোলধয তফলয় তম,  োলক তগোন কযোয 

ভোলঝই পর ো তনত !  োলদয িয়ো লচ্ছ: তকবোলফ এই ধভমতনযলক্ষ  িীলনয দুভলনযো 

 োলদযলক তনলজলদয ৃষ্ঠলোলক বোফলফ অথমোৎ মোলদযলক  োলদয দোয়ো  তদয়ো উতচ  তির, 

মোলদয অতনি োলক  োলদয ভুকোতফরো কযো উতচ  তির; আজ  োযো  োলদয তথলকই তনলজলদয 

দোয়ো লক রুকোতয়  যোলখ   োলদয অুন্তুতি তথলক তফাঁলচ থোকোয তচিো কলয এফং  োলদয 

োোময-লমোতগ ো কযোলক তনলজলদয পর োয থ ফলর তফলফচনো কলয থোলক!! তকিুতদন 

ূলফম এক িীতন জোভোল য িধোলনয কোি তথলক একতট ধভমতনযলক্ষ িত ষ্ঠোন োক্ষোৎকোয গ্রন 
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কলয। োক্ষোৎ গ্রনকোযী িথলভই তজজ্ঞোো কযলরন: তকুযরোতযজভ  থো ধভমতনযলক্ষ ো তক? 

 খন তই ভু  োযোভ এবোলফ জফোফ িদোন কলযন তম, আভোয জনগলণয ভযো 

ধভমতনযলক্ষ ো নয়। ফযং আভোয জনগলণয তভৌতরক ভযো লচ্ছ: অচ্ছর ো, তফকোযত্ব এফং 

তভৌতরক তন য িলয়োজনীয় দ্রফযোতদ তথলক ফতি  য়ো। োয় আল্লো! তফশ্বো তচ্ছর নো তম, 

একজন িীতন তন ো এভন কথো তকবোলফ ফরল  োলযন!!! একতট ভয় এভন তির, মখন 

ধভমতনযলক্ষ ো  ধভমীন োয তভোকোতফরো কযোই িীতন দরগুলরোয িধোন টোলগমট   এফং  োযো 

আল্লো  ো‘আরো তথলক দুযত্ব অফরম্বন এফং িীলনয দুভনলদয এই ক্ষভ োলকই অচ্ছর ো, 

তফকোযত্ব  তনযোিোীন োয ভূর কোযণ তোলফ তফলফচনো কযল ন। তকন্তু ফ মভোলনয অফস্থো 

তদখুন! স্বয়ং িীতন দরগুলরোয িধোনযো মমন্ত ধভমতনযলক্ষ োলক একতট ভযো ফরল  নোযোজ! 

এই কোযলণই উলল্লতখ  তন োয কোি তথলক মখন োতকস্তোলন তফদযভোন ভযোগুতরয ভোধোন 

ম্পলকম তজজ্ঞোো কযো লয়তির,  খন ত তন ফলরতিলরন ‚আইলনয োন, ম্পলদয ুলভ 

ফন্টন এফং দুনমীত ভুক্ত ভোজ‛!! ফ মভোলন এই ভস্ত কথো-ফো মো কর ধভমতনযলক্ষ দরগুতরই 

ফলর থোলক।  োলর এখন ফরুন! িীতন দর  ধভমতনযলক্ষ দরগুতরয উলেলযয ভোলঝ আয 

তকোন তভৌতরক োথমকয ফোতক থোকলরো তক?! 

বোইলয়যো আভোয! 

আপলো রোলগ! কোযণ, একটো ভয় এভন তির তম, মখন ধভমতনযলক্ষফোদ  ধভমীন ো 

খ ভ কযোই আভোলদয িীতন দরগুলরোয ভূর টোলগমট  । অথচ আজ এই গণ লন্ত্রযই পরোপর 

তম, স্বয়ং আভোলদয িীনদোয বোইলয়যো ধভমতনযলক্ষফোদীলদয তকোলয তযণ  য়োয দৃয 
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োভলন আলি। আলযো আপলোলয কথো লচ্ছ; এ জো ীয় কর চোটুকোতয ো িীলনয 

নুযল য নোলভ চরলি! এ জো ীয় কর ফোত র যোজনীত য জনয ‚দোয়োত  ভোরোো ‛অথমোৎ 

‘দোয়ো ী স্বোথম’ তযবোলো ফযফোয কযো লচ্ছ! অথচ ফোস্তফ ো লরো: তম ভোরোোল য কথো 

এখোলন ফরো লচ্ছ,  োয োলথ িীলনয তকোন ম্পকম তনই!! এই স্থোলন ‘ োপীয তপ তমরোতরর 

কুযআন’এয তরখক ীদ ভুপোতয োতয়যদ কু ুফ য. এয কথো উেৃ  কযো পোলয়দো তথলক 

খোতর লফ নো, ইনো আল্লো।  ত তন যীয়োয ীভোলযখো  তফতধতনললধ তথলক উলবম উিোয 

এই দোয়ো ী ভোরোোল য ফযোোলয ফলরন: 

‚দোয়োত  ভোরোো ‛নোলভয এই তযবোলো দোঈীয তনজস্ব অতবধোন তথলক ভুলি তপলর তদয়ো 

উতচ । তকননো,  োয ভোধযলভই য় োন আত্রুভণ কলয থোলক।  োয ভোধযলভই দোঈীলক পোাঁোলনো 

 অধ:ত   কযো য়।  োয ভোধযলভই য় োন  োলক দোয়ো   িীলনয পোলয়দোয নোলভ 

িকৃ লক্ষ ফযতক্তগ  স্বোথম এফং রোলবয যোস্তো তদখোয়। যফ মীল  ‚দোয়োত  ভোরোো ‛এভন 

একটো ভূত মল  তযফত ম  লয় মোয় তম, পরশ্রুত ল  িীনদোয ফযতক্তযো  োয আযোধনো/ূজো 

কযো শুরু কলয। আফোয কখলনো কখলনো ত িকৃ  দোয়ো   ুষ্পি ভোনোমলক মমন্ত বুলর 

মোয়! িীলনয দোঈীলদয জনয আফযক লরো: িীলনয এই দোয়ো   োয আর  যীকোয োলথ 

জুলড় তদয়ো; মো আল্লো  ো‘আরোয ক্ষ তথলক তিতয  লয়লি।  োলদয উয আলযো আফযক 

লরো: ত এই ুষ্পি ভোনোলময উয দৃপ থোকলফ।  লফ  োলক এ তদলক রক্ষয যোখোয তকোন 

িলয়োজন তনই তম,  োয দোয়োল য পরোপর তক লফ?  ো এই জনয তম, এই গণ লন্ত্রয যোস্তোয় 

চরোয িোযো ফচোইল  আংকোজনক তফলয় লরো: দোঈী এয িোযো দোয়োল য ী ভোনোম 
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তথলক থচুয  য়। আয এই থচুযত ই িকৃ  বংলয কোযণ য়। চোই  ো তিোট তোক ফো 

ফড় তোক অথফো অনয তমলকোন কোযলণই তোক নো তকন। তকননো, দোয়োল য উকোতয ো  

অকোতয ো আল্লো  ো‘আরোয কব্জোয়। ত তন তকোন দোঈীলক এভন তকোন উকোতয ো 

তৌিোাঁলনোয দোতয়ত্ব অমণ কলযনতন, মোয হুকুভ ত তন  োলক তদনতন। ফযং দোঈীলক আল্লো 

 ো‘আরো একতট তফললয়যই তজম্মোদোয তনমুক্ত কলযলিন এফং দোতয়ত্ব তদলয়লিন, তটো লরো: 

দোয়োয লথ ত মোল  িকৃ  যোস্তো তথলক তফচুয  নো লয় মোয় এফং এক ভূহুল ময জনয 

মোল  িকৃ  যোস্তো তথলক ৃথক নো লয় মোয়।‛  

তিয় বোইলয়যো আভোয! 

গণ োতন্ত্রক যোজনীত য োলথ জতড়  বোইলয়যো তনলজলদয এই মোেোয তক্ষলে তকিু উকোতয োয 

কথো ফলর থোলকন এফং কত য় কীত মকরো উলল্লখ কলয থোলকন। তকন্তু িকৃ লক্ষ  ো তক 

কীত মকরো! মতদ ধলয তনয়ো য় তম,  ো কীত মকরো,  োলর তক  োয কোযণ যোজননত ক 

তনফমোচন? এই তফললয়য উয োভলনয লফম আলরোচনো কযো লফ, ইনো আল্লো।  

ُِ  دعىاّا وآخز  .وبزماتُه للاِ  ورحَتُ  عيينٌ واىسالًُ . اىعاىَيِ ربِ  هللِ  اىحَذُ أ

 


